
 الونتزع األول هي أقىال األئوة)ع( 

 يتضوي الكالم في النص والحصر وصفة اإلهام  

 وذكر حكن هي يخالف في ذلك هي فرق اإلسالم

 يٍ تصٍُف

 -َعلَْيهَوا السَّالم  - السيد اإلهام حويداى بي يحيى القاسوي 

 

 ]دٌباجت انكتاب[

  

([1])بسم اهلل الرضبن الرحيم، )وبو نستعُت(
 

ضبد اهلل تعاىل على سوابغ نعمو، وما أوضحو عبميع اؼبتعبدين من بوالغ حكمو، أما بعد 
 والصالة على من اختاره ػبتم إرسالو، وخلفو يف أمتو باألئمة السابقُت من آلو. 

ؼبا كاف الكالـ يف مسائل اإلمامة واألئمة، من أوؿ ما وقع فيو اػبالؼ والتنازع بُت فإنو 
األمة، وقد صح باألدلة وجوب طاعة أئمة العًتة واتباعهم، وأنو ال هبوز ألحد من اؼبؤمنُت 

صبالً من الكالـ؛  -َعَلْيهم السَّالـ  -من أقواؿ كثَت من األئمة جمعت ـبالفة إصباعهم، 
 اغبصر، وصفة اإلماـ. يف النص و 

 ]ذكس أقٕال أيٍس انًؤيٍٍُ )ع( فً اإليايت[

الم  -فمن ذلك< قول أمير المؤمنين  يف كتاب هنج البالغة ]يف قصة أيب  -َعَلْيو السَّ
[: )أما واهلل لقد تقمصها ابن أيب قحافة، وإنو ليعلم أف ؿبلي منها ؿبل القطب ([2])بكر

 من الرحا(. 

بينا ىو  ؛ فيا عجباً ([3]))حىت إذا مضى األوؿ لسبيلو أدىل هبا إىل غَتي بعدهوقولو< 
 آلخر بعد وفاتو(.  ([4])يستقيلها يف حياتو إذ عقدىا
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طوؿ اؼبدة، وشدة احملنة؛ حىت إذا  ([5])بعد ذلك يف قصة عمر: )فصربت ]على[وقولو 
للشورى، مىت اعًتض ([7])؛ فيا هلل )و(([6])مضى لسبيلو جعلها يف صباعة زعم أين سادسهم

 الريب يفَّ مع األوؿ منهم حىت صرت أقرف إىل ىذه النظائر(. 

مل هبدوا عندي إال احملجة البيضاء، يف كتاب احملن يف قصة عثماف وأصحابو: )فلما وقولو 
مل  ([8])واغبمل على الكتاب وسنة الرسوؿ، وإعطاء كل امرء ما جعل اهلل لو، ومنعو ما

عفاف طمعاً يف التبجح معو يف  ([9]))إىل ابن(هبعل اهلل لو، انتبذ من القـو منتبذ فأزاؽبا 
 الدنيا(. 

إال  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -يف قصة اعبميع: )فلم أشعر بعد قبض رسوؿ اهلل وقال 
أسامة وعسكره قد تركوا مراكزىم، وأخلوا مواضعهم، وخالفوا أمر رسوؿ برجاؿ من بعث 

وتقدـ إليهم فيو من  ([11])فيما أهنضهم فيو، وأمرىم )بو( -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم-اهلل 
، وخلفوا ([11])مالزمة أمَتىم، واؼبسَت معو وربت لوائو، حىت ينفذ لوجهو الذي وجهو لو

 -ضاً إىل عقد عقده اهلل ورسولو أمَتىم مقيماً يف عسكره؛ فأقبلوا يتبادروف على اػبيل رك
وعقدوا  ([12])يف أعناقهم، وعهد عهده اهلل يل إليهم ورسولو فنكثوه -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو 

 ألنفسهم(. 

 -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -يف كتاب هنج البالغة: )حىت إذا قبض رسوؿ اهلل وقال 
رجع قـو على األعقاب، وغالتهم السبل، واتكلوا على الوالئج، ووصلوا غَت الرحم، 

 وىجروا النسب الذي أمروا دبودتو، ونقلوا البناء عن أرض أساسو، فبنوه يف غَت موضعو(. 

لقتاؽبم: )فنظرت فإذا ليس يل معُت إال أىل بييت فظننت هبم عن يف سبب تركو وقال 
اؼبوت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجا، وصربت على أخذ الكظم، وعلى أمر 

 من طعم العلقم(. 

يف خطبتو اؼبعروفة باؼبوضحة بعد ذكره للمواطن اليت فر عنها أبو بكر وعمر: وقال 
، ارتطم يف ([13])الغدر وطلب اغبق من غَت أىلو)واعلموا رضبكم اهلل أنو من أخفى 

}ِإَذا َلِقيُتُم اؽبالؾ، وصار جبهلو أقرب إىل الشك واإلشراؾ، واهلل يقوؿ سبحانو:  ([14])حبر
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( َوَمْن يُ َولِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرُه ِإَّلَّ ُمَتَحرِّفًا ِلِقَتاٍل 59الَِّذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفاَل تُ َولُّوُىُم اْْلَْدبَاَر)
ًزا ِإَلى ِفَئٍة فَ َقْد بَاءَ   ({:5بَِغَضٍب ِمَن اللَِّو َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر) َأْو ُمَتَحي ِّ

 ، فاغضبوا رضبكم اهلل على من غضب اهلل عليو(.  ]األنفاؿ[

، وخالفوا إىل غَت فعلو يف -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -)فنقضوا عهد رسوؿ اهلل وقال< 
 علموا معرفة حكمو(. أخذىم فدكاً من يد ابنتو، وتأولوا ما مل ي

الم–وقال  )كذب اؼبفًتوف، وضل الكاذبوف على اهلل وعلى رسولو ضالالً < -َعَلْيو السَّ
بعيداً، بل اهلل ىبلق ما يشاء وىبتار ما كاف ؽبم اػبَتة من دونو، وىو أعلم حيث هبعل 

طالوت  رساالتو، ويهدي لنوره من يشاء، وال معقب غبكمو، وال راد ألمره، وقد اختار اهلل
 ([15])واصطفاه، ووكلو بأمره فمن أطاعو ظفر، ومن عصاه كفر؛ فاعتربوا بو فلكم فيو

 معترب(. 

الم  -ومن شعره   يف معٌت ذلك، قولو:  -َعَلْيو السَّ

 أنا علي صاحب الصمصامْو 
 قد قاؿ إذ عممٍت العماموْ 

 أخو نيب اهلل ذي العالموْ   
 اإلماموْ  ([16])أنت الذي بعدي لو

 وقولو< 

 سبقتكم إىل اإلسالـ طراً 
 وآتاين واليتو عليكم 

 صغَتاً ما بلغت أواف حلمي   
 رسوؿ اهلل يـو غدير خم  

 وقولو< 

 فإف كنَت بالشورى ملكَت أمورىم 
 وإف كنَت بالقرىب حججَت خصيمهم

 فكيف تليها واؼبشَتوف غّيبُ   
 فغَتؾ أوىل بالنيب وأقربُ 

الم  -وقال  العًتة واألئمة منهم: )أين الذين يف كتاب هنج البالغة يف ذكر  -َعَلْيو السَّ
أف رفعنا اهلل ووضعهم،  ([17])زعموا أهنم الراسخوف يف العلم دوننا، كذبًا وبغيًا )علينا(
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يستضاء اؽبدى، وبنا يستجلى العمى، إف األئمة وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا 
سواىم، وال يصلح الوالة  ([18])من قريش يف ىذا البطن من ىاشم؛ ال تصلح على ]من[

 من غَتىم(. 

عًتة نبيكم، وىم أزمة اغبق،  ([19])بل كيف تعمهوف وبينكم)فأين يتاه بكم؛ وقال< 
 اؽبيِم العطاش(.  ([21])وألسنة الصدؽ، فأنزلوىم بأحسن منازؿ القرآف، ورُِدوىم ِوْردَ 

 ([21]))ال يعادؿ بآؿ ؿبمد من ىذه األمة أحد، وال يساوى هبم من جرت نعمتهموقال< 
عليو أبداً، ىم أساس الدين، وعماد اليقُت، إليهم يفيء الغايل، وهبم يلحق التايل، وؽبم 

 خصائص حق الوالية، وفيهم الوصية والوراثة(. 

)فالتمسوا ذلك من عند أىلو؛ فإهنم عيش العلم، وموت اعبهل، ىم الذين ىبربكم وقال< 
وصمتهم عن منطقهم، وظاىرىم عن باطنهم، ال ىبالفوف الدين،  حكمهم عن علمهم،

 وال ىبتلفوف فيو(. 

يف ذـ من استغٌت برأيو، وعلم شيوخو: )فيا عجباً، وما يل ال أعجب من خطأ ىذه وقال 
الفرؽ على اختالؼ حججها يف دينها، ال يقتفوف أثر نيب، وال يقتدوف بعمل وصي، وال 

عيب، يعملوف يف الشبهات، ويسَتوف يف الشهوات، يؤمنوف بغيب، وال يعفوف عن 
مفزعهم يف اؼبعضالت إىل ([22])اؼبعروؼ فيهم ما عرفوا، واؼبنكر عندىم ما أنكروا، ]و[

 على آرائهم، كأف كل امرئ منهم إماـ نفسو(.  ([23])أنفسهم، وتعويلهم يف اؼببهمات

 ]ذكس أقٕال األئًت )ع( فً اإليايت[

ٍّْ انسَّالو  -انحسٍ بٍ عهً  ([42])ٔذكس   –َعهَ

، أف الذي أعبأه إىل -لعنو اهلل-يف خطبتو اليت خطب الناس هبا بعد مهادنتو ؼبعاوية 
إىل دخوؿ الغار، وأعبأ أمَت  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -اؼبهادنة ىو الذي أعبأ النيب 

إىل مبايعة أيب بكر حُت صبعت حـز اغبطب على داره لتحرؽ  -َعَلْيو السَّالـ  -اؼبؤمنُت 
 إف مل ىبرج يبايع.  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ن فيها من ذرية رسوؿ اهلل دب
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ومن البالء على ىذه األمة أنا إذا دعوناىم مل هبيبونا، وإذا تركناىم مل وقال في غيرىا< 
 يهتدوا إال بنا. 

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال انحسٍٍ بٍ عهً    –َعهَ

ما بعد فإف اهلل ابتعث ؿبمداً باغبق، واصطفاه على صبيع يف بعض رسائلو إىل أىل البصرة: أ
وأحق الناس يف الناس دبقامو..إىل آخر ما ذكره من  ([25])اػبلق، وكنا أىلو وأولياءه، وذريتو
 قصة اؼبشائخ واستئثارىم باألمر. 

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال شٌٍ انعابدٌٍ عهً بٍ انحسٍٍ    –َعهَ

اغبجة وتأويل الكتاب إال أىل  ([26])يف موشحتو القافية: فمن األماف بو على إبالغ
الكتاب، وأبناء أئمة اؽبدى، ومصابيح الدجى، الذين احتج اهلل هبم على خلقو، ومل يدع 

اػبلق سدًى؛ ىل تعرفوهنم أو ذبدوهنم إال فرع الشجرة اؼبباركة، وبقايا الصفوة، الذين 
 طهرىم اهلل من الرجس، وبرأىم من اآلفات، شعراً:

 معدف التقى ىم العروة الوثقى وىم
 وخَت حباؿ العاؼبُت وثيقها  

ٍّْ انسَّالو  -ٔحكً عٍ شٌد بٍ عهً    –َعهَ

أنو نسب ما أصابو من ظلم ىشاـ إىل الشيخُت ألجل كوهنما أوؿ من سن ظلم العًتة، 
 والتقدـ على األئمة. 

الفنت، واشتبهت عليهم  ([27])يف كتاب الصفوة: واعلم أف ما أصاب الناس )من(وقال 
يف كتايب ىذا، واعلم أنك لن  ([29])أذكر لك فأحسن النظر ([28])األمور من ِقَبِل ما

مل يروا ألىل  ([31])وذلك أهنم -إف شاء اهلل تعاىل  -تستشفي بأوؿ قويل حىت تبلغ آخره 
-َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -بيت نبيهم فضالً عليهم يعًتفوف ؽبم بو يف قرابتهم من النيب 

 ، وال علماً بالكتاب ينتهوف إىل شيء من قوؽبم فيو. 

وليس كتاب إال ولو أىل ىم أعلم الناس بو، ضل منهم من ضل، واىتدى من وقال< 
 اىتدى. 
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ىو جدنا، وابن عمو  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -بعد كالـ: ورسوؿ اهلل ثم قال 
األنبياء إال من  ([31])اؼبهاجر معو أبونا، وابنتو أمنا، وزوجتو أفضل أزواجو جدتنا، فمن أىل

 اؼبستعاف.  ([32])واهلل -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -نزؿ دبنزلتنا من نبينا 

}َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبْ َراِىيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّيَِّتِهَما سبحانو:  ([33])واحتج على ذلك بقولو
َة َواْلِكَتاَب  ُهْم فَاِسُقوَن)النُّبُ وَّ ُهْم ُمْهَتٍد وََكِثيٌر ِمن ْ  .  ]اغبديد[ ({:6َفِمن ْ

 ٔحكى عُّ انحاكى

 أنو قاؿ: الرد إلينا، كبن والكتاب الثقالف.  

ٍّْ انسَّالو  -بٍ عهً انباقس  ([42])ٔذكس يحًد   –َعهَ

َصلَّى اهلل  -يف مناظرتو للحروري أف الشيخُت مغتصباف ؼبوضع قربيهما من دار رسوؿ اهلل 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -مع غَت ذلك فبا ذكر من زالهتما يف حياة النيب  -َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

 وبعد وفاتو.  -َوَسلَّم 

الم  -عن جعفر بن محمد الصادق اهلل رضبو وحكى الحاكم  أنو قاؿ: كبن  -َعَلْيو السَّ
 .  [113]آؿ عمراف: {([35])}َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعاحبل اهلل الذي قاؿ: 

ٍّْ انسَّالو  -اإلياو انًُصٕز باهلل ٔحكى  عٍ انًٓدي ندٌٍ هللا يحًد بٍ  -َعهَ

ٍّْ انسَّالو  -عبدهللا انُفس انصكٍت    –َعهَ

أنو قاؿ بعد كالـ ذكر فيو قصة اؼبشائح: فنظر علي للدين قبل نظره لنفسو؛ فوجد حقو ال 
فكره أف يضرب يناؿ إال بالسيف اؼبشهور، وتذكر ما ىو بو من حديث عهد جباىلية، 

غَت  ([36])بعضهم ببعض فيكوف يف ذلك ترؾ األلفة؛ فأوصى هبا أبو بكر إىل عمر عن
عهد من رسوؿ شورى، فقاـ هبا عمر وعمل يف الوالية بغَت عمل صاحبو، وليس بيده فيها 

وال تأويل من كتاب اهلل، إال رأي توخاه ىو فيو مفارؽ  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -اهلل 
اء أمرىم إف ىم اختلفوا أف يقتل بُت ستة، ووضع عليهم أمر  ([37])لرأي صاحبو؛ فجعلها

من الفتية، وصغروا من أمرىم ما عظم اهلل، وصاروا سبباً لوالة السوء، وسدت  ([38])األوؿ
، واشتملت عليهم النار دبا فيها، واهلل جل ثناؤه باؼبرصاد، وال ([39])عليهم أبواب التوبة

 حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 
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ٍّْ انسَّالو  - ([24])ٔكرنك حكى ًٍْٓا  -عٍ اإلياو ٌحٍى بٍ عبدهللا  -َعهَ َعهَ

  –انسَّالو 

 -إىل ىاروف يذكر فيو قصة اؼبشائخ، وقصة علي  ([42]))كتب بو( ([41])أنو قاؿ يف كالـ
ؽبدأت لو وركنت إليو دبحاباة  -َعَلْيو السَّالـ  -: ولو شاء أمَت اؼبؤمنُت -َعَلْيو السَّالـ 

 ورسولو أف يكوف للخائنُت ، ومواالة اؼبارقُت، ولكن أىب اهلل([43])الظاؼبُت، وازباذ اؼبضلُت
متخذاً، وللظاؼبُت موالياً، ومل يكن أمره عندىم مشكاًل؛ فبدلوا نعمة اهلل كفراً، وازبذوا آيات 

 ([46])اهلل، فقاؿ ([45])وجحدوا فضيلة ([44])اهلل ىزواً، وأنكروا كرامة اهلل، )وكرىوا(
: أىن يكوف ؽبم اػبالفة والنبوة حسداً وبغياً؛ فقديباً ما ُحِسَد النبيوف وأبناء ([47])رابعهم

}َأْم اؿ: النبيُت، الذين اختصهم اهلل دبثل ما اختصنا، فأخرب عنهم تبارؾ وتعاىل؛ فق
َنا َءاَل ِإبْ َراِىيَم اْلِكَتاَب  َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َءاتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو فَ َقْد َءاتَ ي ْ

َناُىْم ُمْلًكا َعِظيًما)  .  ]النساء[ ({98َواْلِحْكَمَة َوَءاتَ ي ْ

فبلوؾ ؽباروف:  -َعَلْيو السَّالـ  -يف كالـ وعظ بو األلف والثالشبائة الذين شهدوا أنو وقال 
 وليتم أموركم سواىم. و فخلف فيكم ذريتو، فأخرسبوىم وقدمتم غَتىم، 

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال انقاسى بٍ إبساٍْى    –َعهَ

ملة من فضائلو: مع بعد ذكره عب -َعَلْيو السَّالـ  -يف كتاب تثبيت اإلمامة يف صفة علي 
ما يكوف عند األوصياء من علم حوادث األشياء، وما يلقوف بعد األنبياء من شدائد كل  

 كيد، ودوؿ كل جبار عنيد. 

يف جواب سائل سألو عن الشيخُت: كانت لنا أـ صديقة بنت صديق، وقال 
َصلَّى اهلل  -، وكبن غاضبوف لغضبها لقوؿ النيب ([49])ماتت وىي غضبانة عليهما([48])]و[

 .  [((([51])لغضب فاطمة ]ويرضى لرضاىا: ))إف اهلل يغضب -َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

يف كتاب تثبيت اإلمامة أيضاً: ولو كاف األمر يف اإلمامة كما قاؿ اؼببطلوف فيها، وقال 
 ، وأف اػبَتة([52])أهنم اغباكموف بآرائهم واختيارىم )عليها( ([51])وعلى ما زعموا )من(

فيها ما اختاروا، والرأي منها وهبا ما رأوا؛ لكاف يف ذلك من طوؿ مدة اإللتماس، وما قد 
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أعطيوا بقبحو وفساده من إنباؿ الناس، ما ال ىبفى على نظرة عُت، وال تسلم معو عصمة 
 دين. 

اػبَتة فيما َخوَّؽبم، وال فيما جعل من أمواؽبم ؽبم؛  ([53])واهللُ ما جعل إليهموقال< 
يف أعظم الدين عظماً، وأكربه عند علماء اؼبؤمنُت  ([55])تكوف ؽبم اػبَتة ([54])فكيف

 حكماً. 

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال يحًد بٍ انقاسى    –َعهَ

يف كتاب األصوؿ: وأما صفة اإلمامة فإف األصل فيها أهنا فريضة من اهلل ورسولو، نطق هبا 
 الكتاب، وجاءت هبا السنة. 

يف كتاب الشرح والتبيُت: ورأس النجاة لكم، فيما اشتبو عليكم من دينكم؛ أال يقبل وقال 
ىل معدنو بعضكم قوؿ بعض، ولكن لَتجع وليسأؿ فيما اشتبو عليو من جعلو اهلل تعا

 ({;}فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ََّل تَ ْعَلُموَن)وموضعو من أىل الذكر، قاؿ اهلل تعاىل: 
 .  ]األنبياء[

يف شرح دعائم اإليباف: فأولئك ىم الذين أمر اهلل بطاعتهم، وىم العًتة الطاىروف وقال 
بأمره، وأمر اػبلق كلهم أف يسألوىم  ، وأقامهم أئمة يهدوف-َعَلْيو السَّالـ  -من آؿ نبيو 

إذا جهلوا، وأف يردوا إليهم علم ما اختلفوا فيو؛ ألهنم أىل االستنباط، والبحث والنظر 
 الذين أمر اهلل تعاىل بالرد إليهم. 

}َما فَ رَّْطَنا ِفي وقد أخربنا اهلل عز وجل أنو قد كفى عباده ما وبتاجوف إليو بقولو: وقال< 
، وفيو تبياف كل شيء، فاؼبدركوف لو علماء آؿ  [38]األنعاـ: َشْيٍء{ اْلِكَتاِب ِمنْ 

 . -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  - ([56])ؿبمد

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال انٓادي إنى انحق ٌحٍى بٍ انحسٍٍ    –َعهَ

 ([57])[-صلوات اهلل عليو -يف كتاب األحكاـ: والية أمَت اؼبؤمنُت ]علي بن أيب طالب 
واجبة على صبيع اؼبسلمُت، فرض من اهلل رب العاؼبُت، ال ينجو أحد من عذاب الرضبن، 

 وال يتم لو اسم اإليباف، حىت يعتقد ذلك بأيقن اإليقاف. 
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اهلل  ([59])دبقاـ الرسوؿ، فقد رد كتاب ([58])فمن أنكر أف يكوف علي أوىل ]الناس[وقال< 
ذي اعبالؿ والطوؿ، وأبطل قوؿ رب العاؼبُت، وخالف يف ذلك ما نطق بو الكتاب اؼببُت، 

 -و وآلو َوَسلَّمَصلَّى اهلل َعَليْ -اهلل  ([61])وأخرج ىاروف من أمر موسى كلو، وأكذب رسوؿ
يف قولو، وأبطل ما حكم بو يف أمَت اؼبؤمنُت، فال بد أف يكوف من كذب هبذين اؼبعنيُت؛ يف 

 دين اهلل فاجراً، وعند صبيع اؼبسلمُت كافراً. 

واالختيار يف ذلك إىل الرضبن، وليس من االختيار يف ذلك شيء إىل اإلنساف، كما وقال< 
}َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ُسْبَحاَن اللَِّو سبحانو:  ([61])قاؿ ]اهلل[

ا ُيْشرُِكوَن) }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل سبحانو:  ([62])، ويقوؿ ]القصص[ ({>:َوتَ َعاَلى َعمَّ
ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ِمْن َأْمرِِىْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّو 

، صدؽ اهلل سبحانو؛ لقد ضل من  ]األحزاب[ ({:7َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ َضاَلًَّل ُمِبيًنا)
 اختار سوى خَتتو، وقضى خبالؼ قضائو، وحكم بضد حكمو. 

يف جوابو ألىل صنعاء: لست بزنديق وال دىري، وال فبن يقوؿ بالطبع وال ثنوي، وال وقال 
اهلل أبرأ من كل رافضي غوي، ومن كل حروري ؾبرب قدري، وال حشوي وال خارجي، وإىل 

ناصيب، ومن كل معتزيل غاؿ، ومن صبيع الفرؽ الشاذة، ونعوذ باهلل من كل مقالة غالية، 
 داحضة، واغبمد هلل.  ([63])وال بد من فرقة ناجية عالية، وىذه الفرؽ كلها عندي حجتهم

يف كتاب القياس: وقع ىذا اإلختالؼ، وكاف ما سألت عنو من قلة اإلئتالؼ، وقال 
يف أمورىا، وتركها ؼبن أمرىا اهلل  ([64])لفساد ىذه األمة وافًتاقها، وقلة نظرىا ألنفسها

باتباعو، واإلقتباس من علمو، ورفضها ألئمتها وقادهتا؛ الذين أمرت بالتعلم منهم، والسؤاؿ 
 ؽبم. 

 -َعَلْيهم السَّالـ  -: كيف ال تقع الفرقة، وال يقع بُت أولئك ([65])فإف قاؿثم قال< 
 ُخْلَفة؟ 

وال أخذوا علمهم من الكتاب والسنة، ومل وبتاجوا إىل إحداث رأي  ([66])قيل: ألهنم
 بدعة. 
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اعلم من بعد كل علم وقبلو، وعند استعمالك لعقلك يف فهمو، أف  ([67])]مث[ثم قال< 
، وحضضنا على -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  –الذين أمرنا باتباعهم؛ من آؿ رسوؿ اهلل 

التعلم منهم، وذكرنا ما ذكرنا من أمر اهلل برد األمور إليهم، ىم الذين احتذوا بالكتاب من 
َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  –، واقتدوا بسنة رسوؿ اهلل - َعَلْيو وآلو َوَسلَّمَصلَّى اهلل–آؿ رسوؿ اهلل 

؛ ([86])الذين اقتبسوا علمهم من علم آبائهم وأجدادىم جداً عن جد، وأباً فأباً  –َوَسلَّم 
، الصادؽ اؼبصدؽ، األمُت اؼبوفق، الطاىر ([69])حىت انتهوا إىل مدينة العلم، وحصن اغبلم

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -محمد  ([71])[، اؼبطاع عند اهلل سبحانو ]اؼبقدـ[([71])]اؼبطهر
من آؿ رسوؿ اهلل على ما ذكرنا ناقالً عن آبائو، مقتبساً عن أجداده، مل  ([72])فمن كاف -

 يزغ عنهم، ومل يقصد غَتىم، ومل يتعلم من سواىم؛ فعلمو ثابت صحيح. 

هل فضلهم إال جهوؿ معاند، وال ينكر حقهم إال معطل يف رفضة األئمة: ال هبوقال 
، وال يكابرىم فيما ادعوه  جاحد، وال ينازعهم معرفة ما أتوا بو عن اهلل سبحانو إال ظلـو

 .  عن اهلل إال غشـو

يف األحكاـ، أيضاً وأوثق وثائق اإلسالـ: إف آؿ ؿبمد ال ىبتلفوف إال من جهة وقال 
، ومل يتبع علم أىل بيتو، أباً فأباً حىت ينتهي إىل علي بن التفريط؛ فمن فرط يف علم آبائو

شارؾ العامة يف  –َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  –والنيب  –رضبة اهلل عليو  –أيب طالب 
أقاويلها، وتابعها يف سيء تأويلها، ولزمو اإلختالؼ ال سيما إذا مل يكن ذا نظر وسبييز، ورد 

 ورد كل متشابو إىل احملكم.  ؼبا ورد عليو إىل الكتاب،

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال انُاصس نهحق انحسٍ بٍ عهً    –َعهَ

 -: كاف وصي رسوؿ اهلل -َعَلْيو السَّالـ  -فيما حكاه عنو مصنف اؼبسفر يف ذكر علي 
وخليفتو، وخَت ىذه األمة بعده، وأحق الناس دبجلسو؛ ألنو  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

غَته، وأف من حاربو وظلمو كافر  ([73])بالدعاء إىل اإليباف قبل البلوغ فضيلة لو دوفخص 
 ذبب الرباءة منو. 
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وىم  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ال إيباف إال بالرباءة من أعداء اهلل وأعداء رسولو وقال< 
وأخذوا مَتاثهم، وغصبوا طبسهم،  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -الذين ظلموا آؿ ؿبمد 
 ونبوا بإحراؽ منازؽبم. 

الم  -وحكى  َصلَّى اهلل َعَلْيو  -شورة على النيب أف أبا بكر وعمر اختلفا يف اؼب -َعَلْيو السَّ
فيمن يرأس على بٍت سبيم فأشار أبو بكر باألقرع بن حابس، وأشار عمر  -وآلو َوَسلَّم 

فأنزؿ اهلل  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -بغَته؛ حىت علت أصواهتما فوؽ صوت النيب 
وا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوََّل َتْجَهُروا َلُو }يَاأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ََّل تَ ْرفَ عُ فيهما: 

 .  ]اغبجرات[ ({6بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْ ُتْم ََّل َتْشُعُروَن)

الم  -قال  فإذا كانت طاعتهم رببط برفع الصوت، فما ظنك دبن قلَّت  <-َعَلْيو السَّ
 . -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -طاعتو، وعظم خالفو للنيب 

سواء؛  ([74])وهلل أدلة على اغبوادث على اؼبكلف إصابتها اليت األمة فيها )على(وقال< 
 ([75])فأما سوى ىذه األصوؿ واألحكاـ يف اغبوادث النازلة اليت يسوغ فيها االجتهاد إذ ال

فيها إىل علماء آؿ نص فيها من كتاب وال سنة، وال إصباع من األمة واألئمة؛ فاإلجتهاد 
}فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى دوف غَتىم لقولو تعاىل:  –َعَلْيهم السَّالـ  –الرسوؿ 

}َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل : ([76])، ولقولو ]تعاىل[ )أيضاً( [59]النساء: اللَِّو َوالرَُّسوِل{
ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبُطونَُو...اآلية{  .  [83]النساء: َوِإَلى ُأوِلي اْْلَْمِر ِمن ْ

، فلو -صلوات اهلل عليهم-فإذا نظر الطالب للحق يف اختالؼ علماء آؿ الرسوؿ قال< 
 أف يتبع قوؿ أحدىم، إذا وقع لو اغبق فيو بدليل من غَت طعن وال زبطئة للباقُت. 

الم  -وذكر  أف اؼبعتزلة وأصحاب الرأي يروف اإلجتهاد ويقولوف: إف أوؿ من  -َعَلْيو السَّ
 اجتهد عمر. 

ٍّْ انسَّالو عَ  -ٔيٍ شعسِ   فً يعُى ذنك قٕنّ:  -هَ

 ال تبتغوا غَت آؿ اؼبصطفى علماً 
 آؿ النيب وعنو إرث علمهمُ 

 ؽبديكم فهمو خَت الورى آؿُ   
 القائموف بنصح اػبلق مل يألوا
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 عن جربئيل عن الباري إذا قالوا وقوؽبم مسند عن قوؿ جدىم

 وقولو< 

([77])أشكو إىل اهلل أف اغبق ُمتػََّرؾ
 

 مقبوؿُ  ([78])بُت العباد وأف الشر  

 إلى قولو< 

 أبدت عداوتناوأف أمتنا 
 إذا ذكرنا بعلم أو بعارفة 

 أف خصنا من عطاء اهلل تفضيلُ   
 صاروا كأهنم من غيظهم حوؿُ 

ٍّْ انسَّالو  -ٔقال انًستضى ندٌٍ هللا يحًد بٍ ٌحٍى    –َعهَ

أف  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم-يف كتاب مسائل الطربيُت: فأمر اهلل عز وجل أمة ؿبمد 
احملبة لولده، وأوجب عليهم بذلك طاعتهم، وافًتض ؿببتهم، كما  ([79])مكافأتوهبعلوا 

 ([81])افًتض الصالة، وذلك إلقامة اغبجة يف رقاهبم، وقطع عللهم؛ ؼبا قد علم سبحانو دبا
[ وؽبم من العداوة ([81])]فيهم -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -سيكوف من أمة ؿبمد 

 والبغضة. 

يف كتاب الشرح والبياف: ولسنا نطلق يف أىل الفضل والدين، والتصديق لذي القوة وقال 
خاًب النبيُت، الذين آمنوا بو واتبعوه، وجاىدوا معو  ([82])اؼبتُت، من أصحاب ]ؿبمد[

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -وصدقوه، وال نقوؿ فيهم إهنم اختلفوا وال تضادوا، ولكن كاف معو 
 منافقوف قد ذكرىم اهلل يف كتابو يف غَت موضع.  -َوَسلَّم 

ظباىم، ودؿ عليهم يف الرسالة السابعة: قد حكم اهلل سبحانو هبذا األمر لقـو وقال 
، وذلك قولو سبحانو: ([83])ونصبهم، وحظره على غَتىم؛ فجعلو ؽبم فضيلة على سواىم

، مث ذكر كثَتاً من  [32]فاطر: اِدنَا...اآلية{}ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْ َنا ِمْن ِعبَ 
 اآليات واألخبار. 

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -غدا هبذا األمر يف غَت أىل بيت نبيو  ([84])بعد ذلك: فمنوقال 
 فقد عبث بنفسو، وسبرد يف دين خالقو.  -َوَسلَّم 
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يف جوابو للقرامطة: ودؿ على أويل األمر دبا ذكر يف كتابو ]حيث يقوؿ عز وقال 
 [59]النساء: }َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم{ مث قاؿ: }َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل{: ([85])ذكره[

ُقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع }يَاَأي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َّ ، فدؿ على طاعة ثالثة، وقاؿ: 
من آمن مث ]استثٌت  ([87])صبيع ([86])، فجمعت ىذه الكلمة ]التوبة[ ({=55الصَّاِدِقيَن)

أمر  ([89])استثٌت قوماً من اؼبؤمنُت ([88])منهم قوماً فقاؿ: كونوا مع الصادقُت؛ فإذا بو[
َنا ِمْن اؼبؤمنُت بتبعهم والكينونة معهم، مث قاؿ عز وجل:  }ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفي ْ

، فدؿ على قـو أورثهم الكتاب وىم آؿ الرسوؿ اؼبذكوروف أواًل  [32]فاطر: َباِدنَا{عِ 
 وآخراً. 

يف جوابو للطربيُت: إمبا زبتلف األئمة يف غَت اغبالؿ واغبراـ، ويف الشرح والكالـ، وقال 
وبكم فيها دبا يوفقو اهلل  ([91])نوازؿ تنزؿ بو، وعليو أف ([91])ولكل إماـ يف عصره

، فيستنبطها من كتاب اهلل وسنة نبيو، أو حجة العقل اليت يستدؿ هبا على ([92])]لو[
ه اؼبسألة باألوؿ الستخرجها  غامض الكتاب، ويستخرج هبا اغبق والصواب، ولو نزلت ىذ

 كما يستخرجها اآلخر. 

واألئمة مؤسبنة على اػبلق قد أمرىم اهلل عز وجل حبسن السَتة فيهم، والنصح ؽبم، فلعلو أف 
هبري يف عصر اإلماـ سبب من أسباب الرعية وبكم فيو بالصواب الذي يشهد لو بو 

يبكنو من إنفاذ اغبكم فيها ما  الكتاب، مث تنزؿ تلك النازلة يف عصر آخر من األئمة ال
 أمكن األوؿ فيكوف بذلك عند اهلل معذوراً. 

إمامتو أف  ([93])فالواجب على الرعية إذا وثقت بعدالة إمامها وصحت عندىموقال< 
يعلموا أف علمهم يقصر عن علمو، وال يقعوف من الغامض على ما يقع عليو؛ فإذا علموا 

 ذلك وجب عليهم التسليم. 

ٍّْ انسَّالو  - ([42])ٔيٍ شعسِ  فً يعُى ذنك، قٕنّ:  -َعهَ

 بدعنا كل مكرمة وؼبا
 وما إف زاؿ أولنا نبياً 

 نزؿ للمجد مذ كنا سناما  
 وال ينفك آخرنا إماما
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 يصلي كلُّ ؿبتلٍم علينا
 وَحْسُبِك مفخراً أنا ُجعلنا

 ويتبعها إذا صلى السالما
 لكل ىدًى ومكرمٍة سباما

ٍّْ انسَّالو  -انُاصس ندٌٍ هللا أحًد بٍ ٌحٍى  ([49])ٔقال )أخِٕ(   –َعهَ

}َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َوَما يف كتاب مسائل أيب إسحاؽ: وقد قاؿ اهلل عز وجل: 
، فأعلمك عز وجل أنو ال يعقلها إال العاؼبوف،  ]العنكبوت[ ({87يَ ْعِقُلَها ِإَّلَّ اْلَعاِلُموَن)

 وال علم ؼبن جهل معدف اغبق، وقدر النبوة، وخَتة اإلمامة. 

}ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس يف كتاب النجاة: وتعاموا عن قولو عز وجل: وقال 
رَُكْم َتْطِهيًرا) َأْىلَ  ، واؼبطهَّر من الرجس ال يكوف يف دينو  ]األحزاب[ ({77اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ

زلل، وال يف قولو ميل، وال يف تأويلو للقرآف خطل؛ فلم يكن عز وجل ليطهر من يكذب 
 عليو؛ فيكوف من عانده أوىل باغبق منو، وىو عز وجل أعلم باؼبفسد من اؼبصلح. 

ٍّْ انسَّالو  -عهً انعٍاًَ ٔقال انقاسى بٍ    –َعهَ

: قد أتى اػبرب أف النيب  مل  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -يف كتاب ذـ األىواء والوىـو
يفارؽ الدنيا حىت خولف أمره يف جيش أسامة وغَته، ومن قبل ما فعل القـو أخرب اهلل 

ٌد ِإَّلَّ َرُسو بفعلهم فقاؿ عز من قائل:  ٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت }َوَما ُمَحمَّ
َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ نْ َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِو فَ َلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجِزي 

اِكرِيَن) ذرية ، فلم يكن الشاكروف فيما بلغنا إال علي و  ]آؿ عمراف[ ({588اللَُّو الشَّ
أمَت اؼبؤمنُت، ومن تبعهم من  ([96])وذرية -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -رسوؿ اهلل 

فكاف الناس   -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -اؼبؤمنُت؛ فكانت ىذه أوؿ فرقة أمة ؿبمد 
كلهم فرقة، وكاف علي وأصحابو أمة ثانية؛ فلم يزؿ أمَت اؼبؤمنُت مع الكتاب كما ذكر 

يف دنياىم ىببطوف خبط العشوى ال  ([97])والقـو -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -رسوؿ اهلل 
تثبيتاً  ([98])عند فزعهم يف بعض األمور ]إليو[ -َعَلْيو السَّالـ  -يهتدوف إال ما ىداىم لو 

 األنبياء قبلهم.  ([99])للحجة عليهم، وىم يَُدو لوف واليتهم إدواؿ من كاف من أمم
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كتاب التنبيو: وسألت عن السواد األعظم، وإرمالو للحج إىل بيت اهلل   يفوقال 
مر يشهدوف باأل -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -، وزيارة قرب رسوؿ اهلل ([111]))اغبراـ(

: ))من  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -واػبالفة لصاحب الغار، وينكروف قوؿ رسوؿ اهلل 
 .  كنت مواله فعلي مواله((

َصلَّى  -أف ىؤالء سامرية أمة ؿبمد  -أكرمك اهلل  -اعلم أيها األخ < ([111])فالجواب
 -صلى اهلل عليو  -موسى  ([112])ال فرؽ بينهم وبُت سامرية ]أمة[ -اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

 -موسى وؿبمد، وكما ال فرؽ بُت ىاروف وعلي إال النبوة؛ لقوؿ النيب كما ال فرؽ بُت 
 .  : ))علي مٍت دبنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نيب بعدي((-َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

يف رسالتو إىل أىل طربستاف: أصل التأويل أوؿ اػبباؿ، واالختالؼ يف األئمة أوؿ وقال 
على غَت العًتة أوؿ الوباؿ، أصل العلم مع السؤاؿ، وأصل اعبهل مع الضالؿ، واالعتماد 

اعبداؿ، العامل يف غَت علمنا كاعباىل حبقنا، الراغب يف عدونا كالزاىد فينا، احملسن إىل 
علينا،  ([113])عدونا كاؼبسيء إلينا، الشاكر لعدونا كالذاـ لنا، اؼبعًتض لنحلتنا كالغازي

معارضنا يف التأويل كمعارض جدنا يف التنزيل، الراعي ؼبا مل ُيسًَتع كاؼبضيع ؼبا اسًتعي، 
، اػباذؿ لنا كاؼبعُت ([115])يستأمن عليو كاؼبعتدي فيما استحفظ )عليو( ([114])القائم دبا مل

اغبكم كاغباكم بغَت اغبق، اؼبفرؽ علينا، اؼبتخلف عن داعينا كاجمليب لعدونا، معارضنا يف 
 أصل الفتنة يا صباعة الشيعة.  ([116])بُت العًتة اؽبادين كاؼبفرؽ بُت النبيُت، ىنا

ٍّْ انسَّ  -ٔقال ابُّ انحسٍٍ بٍ انقاسى    –الو َعهَ

األمة الضالة عن رشدىا، اعباىدة يف ىالؾ  ([117])يف كتاب الرد على اؼبلحدين: فيا أيتها
 أنفسها، أمرًب دبودة آؿ النيب، أـ فرض عليكم مودة تيم وعدي؟

ؼبا غرقوا يف حبار العمى، ولو  ([118])يف كتاب التوحيد: ولو سبسكوا بسفن النجىوقال 
لوهبم شربوا من علم آؿ نبيهم لشفوا من الظمأ، ولظفروا بالغنائم العظمى، وألنارت ق

نبيهم؛ فال يبعد اهلل إال  ([119])ؼبوافقة اغبكماء، ولكنهم اكتفوا بعلم أنفسهم، واستقلوا آؿ
 .  من ظلم، وعلى نفسو السوء اجًـت
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ولوال  -َعَلْيهم السَّالـ  -وصبيع العقوؿ مفتقرة إىل عقوؿ األئمة يف ـبتصر األحكاـ: وقال 
صبيع األناـ، ولو سقط  ([111])ذلك ؼبا احتاج أحد إىل إماـ، ولسقط فرض اإلمامة عن

 ا فرضو اهلل عليهم. ذلك عنهم ؼب

يف كتاب الرد على اؼبلحدين: اإلمامة فرض من اهلل ال يسع أحداً جهلها؛ ألف وقال 
مع ما يرى من اختالفهم، من اغبجة على من عند عن اغبق  ([111])اغبكيم ال يهمل خلقو

أعدائو، وإال فقد ساوى  ([112])منهم، واؽبداية ؼبن طلب النجاة من أوليائو، والبياف لتلبيس
 هم. بُت حقهم وباطل

 ([113]): ))من مات ال يعرؼ إمامو-َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ويف ذلك ما يقوؿ النيب 
،  ]الرعد[ ({;ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َىاٍد)}ِإنََّما َأْنَت وقوؿ اهلل عز وجل:  مات ميتة جاىلية((

منذر للعباد، وأف لكل قـو ىادياً إىل اغبق  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -فأخرب أف النيب 
 يف كل زماف، يوضح ما التبس من األدياف، ويرد على من داف بغَت دين اإلسالـ. 

ٍّْ انسَّالو  -أبٕ انفتح بٍ انحسٍٍ اندٌهًً  ([112])ٔقال   –َعهَ

،  [68]القصص: }َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر{يف تفسَته يف معٌت قوؿ اهلل سبحانو: 
 قاؿ: أي ىبلق ما يشاء من اػبلق وىبتار من يشاء للنبوة واإلمامة. 

، قاؿ: عٌت باألزواج من بانت  [6]األحزاب: }َوَأْزَواُجُو ُأمََّهاتُ ُهْم{ويف معٌت قولو سبحانو: 
عليها  –أـ األئمة  -رضي اهلل عنها–خَتهتا، وصحت سريرهتا؛ كخدهبة بنت خويلد 

فأما من َعَنَد منهن عن اغبق، وشق  –رضي اهلل عنها  –وكأـ سلمة ، -وَعَلْيهم السَّالـ 
عند  ([117])بأىل )كرامة( ([116])، وال ىن([115])عصا اؼبسلمُت فلسن بأمهات اؼبسلمُت

 اهلل رب العاؼبُت. 

، قاؿ:  [27]البقرة: َما َأَمَر اللَُّو ِبِو َأْن يُوَصَل{ }َويَ ْقَطُعونَ ويف معٌت قوؿ اهلل سبحانو: 
 وينكروف فضلهم.  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ىم الذين ال يوجبوف ؿببة آؿ ؿبمد 

: ىم العلماء من ([119])، ]قاؿ[َأْىَل الذِّْكِر{ ([118])[}فَاْسأَُلواويف معٌت ]قولو سبحانو : 
 . -َعَلْيهم السَّالـ  -آؿ الرسوؿ 
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اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت }َوَعَد ويف معٌت قوؿ اهلل سبحانو: 
ُهْم ِفي اْْلَْرِض{ َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -، قاؿ: نزلت يف رسوؿ اهلل  [55]النور: لََيْسَتْخِلَفن َّ

وخيار  ([121])]واغبسن واغبسُت[ – ([121])َعَلْيو السَّالـ -وأمَت اؼبؤمنُت علي  -َوَسلَّم 
بسَتهتما، وتبع طريقتهما إىل يـو القيامة ألهنم ورثة الكتاب أىل بيتهما، ومن سار 

 والعاؼبوف بو، وؽبم اػبالفة يف األرض، إىل يـو العرض. 

َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم{ويف معٌت قولو سبحانو:  ، قاؿ:  [55]النور: }َولَُيَمكِّ
 يعٍت دين اإلسالـ، وذلك عند ظهور حجة اهلل القائم. 

الم  -وروي عنو  َعَلْيهم  -أنو قاؿ: أما فروع الشريعة فإف وقع بُت األئمة  -َعَلْيو السَّ
فليس ذلك فبا ينقص من علمهم وفضلهم ألف  ([122])يف ذلك اختالؼ -السَّالـ 

، والرجوع إىل الكتاب والسنة فبا تعم بو البلوى،  االجتهاد يف الدين واجب، واإلحتياط الـز
ولكل يف عصره نظر واستدالؿ وحبث وكشف، وقد ينكشف للمتأخر ما مل ينكشف 

 اؼبتقدـ قصر عما باف للمتأخر.  ([123])للمتقدـ، ال بأف

 وقاؿ: وليس من الدين زبطئة واحد منهم، واغبكم عليو بأنو خالف الشريعة واألئمة. 

  –ٍّْ انسَّالو َعهَ  -ٔقال اإلياو انًتٕكم عهى هللا أحًد بٍ سهًٍاٌ 

 -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  - ([124])يف كتاب اغبكمة: وقد أصبع ذووا قرىب )الرسوؿ(
على أف اإلمامة خاصة يف اغبسن واغبسُت وأوالدنبا؛ فكاف إصباعهم حجة؛ ألف خالفهم 

}ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو خالؼ اؼبودة، ومل يودىم من خالفهم، وقد قاؿ اهلل تعاىل: 
، فقرف  ]آؿ عمراف[ ({75َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم)فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويَ ْغِفْر 

 . ([125])احملبة باالتباع؛ فمن مل يتبعهم مل وببهم؛ فصح ما قلناه

دبا ينبغي لو أف  -َعَلْيو السَّالـ  -وبكي قصة السقيفة: فلما اشتغل أمَت اؼبؤمنُت وقال فيو 
يشتغل بو، اجتمع اؼبهاجروف واألنصار إىل سقيفة بٍت ساعدة، وتنافسوا يف اؼبلك، ونسوا 

 -من أمره ؽبم باتباعهم لعلي  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ما أوصاىم بو رسوؿ اهلل 
 يف مواقف كثَتة، وأكاليم شهَتة.  -و السَّالـ َعَليْ 
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 ([126])حقو، وأنكر -َعَلْيو السَّالـ  -وكاف من صبلة الظاؼبُت من غصب علياً وقال< 
سبقو، واستوىل على األمر الذي كاف أوىل بو؛ كأيب بكر وعمر وعثماف، ومن أعاهنم على 

ي َُّها الَِّذيَن }يَاأَ بقوؿ اهلل سبحانو:  ([127])أمرىم واحتج على نكثهم أليباهنم ]وإيباهنم[
 ، وذكر أهنا نزلت فيهم.  [54]اؼبائدة: َءاَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو...اآلية{

يف جوابو ؼبسائل األمراء السليمانيُت: ظبي اؼبعتزلة معتزلة حيث اعتزلوا عن أمَت وقال 
وعبداهلل بن عمر، وؿبمد منهم سعد بن مالك بن أيب وقاص،  -َعَلْيو السَّالـ  -اؼبؤمنُت 

بن مسلمة األنصاري، وأسامة بن زيد بن حارثة الكليب، واألحنف بن قيس، )وظبوا 
 أىل العدؿ والتوحيد.  ([128])نفوسهم(

رسوؿ اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم: ))ستفًتؽ أميت من بعدي على وقد قاؿ وقال فيو< 
 َعَلْيو َصلَّى اهلل - ([129])وقد بينها ]النيب[ ثالث وسبعُت فرقة كلها ىالكة إال فرقة واحدة((

ومن تبعهم يف مواضع كثَتة منها  -َعَلْيهم السَّالـ  -وأوضحها يف أىل بيتو  -وآلو َوَسلَّم 
: ))مثل أىل بييت فيكم كسفينة نوح من ركبها قبا -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ما قاؿ 

 .  ومن زبلف عنها غرؽ وىوى((

 -انًؤيٍٍُ، عبدهللا بٍ حًصة بٍ سهًٍاٌ ٔقال اإلياو انًُصٕز باهلل أيٍس 

ٍّْ انسَّالو   ، -َعهَ

بفكر ثاقب، كيف  -أيدؾ اهلل  - ([131])شرح الرسالة الناصحة: انظر ([131])يف ]كتاب[
يسوغ ؼبسلم إنكار فضل قـو تبدأ بذكرىم اػبطب، وزبتم بذكرىم الصالة، حىت ال تتم 

َصلَّى  - ([132])وذكر رسولو صالة مسلم إال بذكرىم، وذكرىم مقروف بذكر اهلل سبحانو
 أين العقوؿ السليمة، واألفكار الصافية من ىذا.  -اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

عليُت، والذادة عن سرح اإلسالـ  ىم أعالـ الدين، وقدوة اؼبؤمنُت، والقادة إىلوقال< 
واؼبسلمُت، وهبم أقاـ اهلل اغبجة على الفاسقُت، ورد كيد أعداء الدين، وىم القائموف دوف 

 عنو شبو اعباحدين، وإغباد اؼبلحدين.  ([133])ىذا الدين القوًن، حىت تقـو الساعة، ينفوف
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: ))أىل بييت  ([134])]أنو قاؿ[ -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ويف ذلك ما روينا عن النيب 
فكما أنا نعلم أنو ال هبوز أفوؿ قبم إال بطلوع قبم آخر  ا أفل قبم طلع قبم((كالنجـو كلم

خلف صاحل،  ([135])حىت تقـو الساعة، نعلم أنو ال يبضي منهم سلف صاحل إال وعقبو
}ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم : -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -وقد قاؿ اهلل سبحانو لنبيو 

: أف اهلل جل ذكره جعل يف كل وقت -واهلل أعلم-، فمعٌت ىذه اآلية  ]الرعد[ ({;َىاٍد)
 ىادياً لقـو ذلك الوقت.  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -نبيو  ([136])من أىل بيت

أنو قاؿ: ))من كاف يف قلبو  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -وقد روينا عن أبينا رسوؿ اهلل 
وال نعلم أشد ؽبم عداوة،  وألىل بييت مل يرح رائحة اعبنة((مثقاؿ حبة من خردؿ عداوة يل 
فبن أنكر فضل عًتتو،  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -وال أعظم مكيدة لدين اهلل ونبيو 

 بينهم وبُت غَتىم.  ([137])وساوى

وال يرد اغبوض إال من خلصت مودتو ؽبم وال زبلص مودة من أنكر فضلهم، وقال< 
 وجحد حقهم، وساوى بينهم وبُت غَتىم. 

من أنكر فضلهم، وجحد  -َعَلْيهم السَّالـ  -كيف يكوف شيعياً آلؿ ؿبمد وقال< 
 العلم بزعمو من غَتىم.  ([138])حقهم، وقبس

َعَلْيو  -قتلة زيد بن علي  ([139])يشارؾ -َعَلْيهم السَّالـ  -منكر فضل أىل البيت وقال< 
يف سفك دمائهم، ووزر قتاؽبم؛ ألف علة قتاؽبم  -رضي اهلل عنهم  -وأصحابو  -السَّالـ 

إنكار فضلو وفضل  -رضي اهلل عنهم أصبعُت–وأصحابو  -َعَلْيهما السَّالـ–لزيد بن علي 
على الكافة من توقَتىم،  ([141])]اهلل[وما أوجب  –صلوات اهلل عليهم  –أىل بيتو 

 والرجوع إليهم، وأخذ العلم عنهم، واعبهاد بُت أيديهم.

إما يف داللة العقل  واعلم أف من تأمل أدىن تأمل يف أحد األدلة فضالً عن ؾبموعهاوقال< 
، أو يف إصباع -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم-أو يف كتاب اهلل سبحانو، أو يف سنة الرسوؿ 

، ولكن ([141])علم صدؽ ما قلناه -َعَلْيهم السَّالـ  -األمة أو العًتة، أو تتبع أقواؿ األئمة 
 وأين من يًتؾ يصل إىل ذلك، ويبنعو من ذلك إهباب الرجوع إىل قوؿ الشيخ. 
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 ([142])أمتو باتباع عًتتو اؼبطهرة؛ فخالفوه -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -أمر النيب وقال< 
يف خالؼ العًتة الطاىرة حذو [ يقتفوف آثارىم ([143])يف ذلك، وؽبم أتباع ]يف كل وقت

ذلك إىل أف قالوا ىم أوىل باغبق واتباعهم  ([144])النعل بالنعل، بل قد تعدوا ]يف[
: -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -من اتباع ىداهتم فردوا بذلك قوؿ النيب  ([145])أوجب

))قدموىم وال تقدموىم، وتعلموا منهم وال تعلموىم، وال زبالفوىم فتضلوا، وال تشتموىم 
 ؼ ال هبهل معناه إال من خذؿ. وىذا نص يف موضع اػبال فتكفروا((

 ٔقال فً انشافً: 

 -، فاؼبنذر رسوؿ اهلل  ]الرعد[ ({;}ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َىاٍد)قاؿ اهلل تعاىل: 
 واؽبادي ىو اإلماـ من ذريتو الطاىرة.  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

 أمل تعلم أف اؼبفرؽ بُت العًتة اؽبادين كاؼبفرؽ بُت النبيُت. وقال< 

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -يف معٌت ذلك: كيف زبالف الذرية أباىا، وقد شهد ؽبم النيب وقال 
 .  باالستقامة بقولو: ))إهنما لن يفًتقا حىت يردا علي اغبوض(( -َوَسلَّم 

اهلل عليو وآلو  ([146])صلى -وذرية خاًب النبيُت  اعلم أف كافة أىل البيت الطاىرين،وقال< 
يدينوف ويعتقدوف أنو ال قباة أليب بكر وعمر وعثماف إال خبلوص واليتهم فيهم؛  -وسلم 

َصلَّى  -ألف اهلل تعاىل أوجب ؿببتهم على صبيع اؼبكلفُت وىم منهم، وألنا روينا عن النيب 
أحبوين غبب اهلل، أنو قاؿ: ))أحبوا اهلل ؼبا يغذوكم بو من نعمو، و  -اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم 

 .  وأحبوا أىل بييت غبيب((

أنو قاؿ: ))من ناصب علياً  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -عن النيب وروى فيو 
 . بعدي فهو كافر وقد حارب اهلل، ومن شك يف علي فهو كافر(( ([147])اػبالفة

: ))ويل ألعداء أىل بييت اؼبستأثرين عليهم ال نالتهم -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -وقاؿ 
 .  شفاعيت، وال رأوا جنة ريب((

مشكور العمل مرضي الفعل،  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -وؼبا قبض رسوؿ اهلل وقال< 
اؽبلكة، وأضفى عليهم  ([149])من شفا اغبفرة، وقباىم عن حبار ([148])قد أنقذ اػبالئق
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َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو  -اإلسالـ اغبسن اعبميل، ومل يبق عنق مكلف إال فيو لو  ([151])سًت
 ية، واؼبنة هلل تعاىل. منة اؽبدا -َوَسلَّم 

الساللة اؼبرضية، والنسمة الزكية، واعبمانة البحرية،  -عليها السالـ  -وكاف من أمر فاطمة 
لفدؾ  ([151])والياقوتة اؼبضيئة، ما كاف من النزاع يف أمر اإلرث، ]وبعد ذلك يف أمر النحلة[

 وغَته ما شاع يف الناس ذكره، وعظم على بعضهم أمره، حىت قاؿ قائلهم: 

 وما ضّرىم لو صدقوىا دبا ادعت
 وقد علموىا بضعة من نبيهم

 وماذا عليهم لو أطابوا جناهنا  
 فلم طلبوا فيما ادعتو بياهنا

فمرضت سراً، ودفنت لياًل، وذلك بعد دفع الوصي عن مقامو، واتفاؽ األكثر على 
الرزية، وصربوا على البلية، علماً بأف هلل  -َعَلْيهم السَّالـ  -اىتضامو، فتجرع أىل البيت 

فيها اؼبسار،  ([152])تعاىل داراً غَت ىذه الدار، هبرب فيها مصاب األولياء، ويضاعف ؽبم
وىي دار الدواـ، وؿبل القرار، ويضاعف على األعداء اػبزي والبوار، وىبلدوف يف أنواع 

 العذاب اليت إحداىا النار. 

الم  -وحكى  مع نساء اؼبهاجرين واألنصار  -عليها السالـ  -كالـ فاطمة  -َعَلْيو السَّ
َمْت َلُهْم أَنْ ُفُسُهْم الذي عرضت فيو للمشائخ وأتباعهم بقوؿ اهلل سبحانو:  }لَِبْئَس َما َقدَّ

 .  ]اؼبائدة[ ({8>َأْن َسِخَط اللَُّو َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَن)

الذي لقيت عليو اهلل سبحانو،  -عليها السالـ  -عقيب ذلك: فهذا كالـ فاطمة ثم قال 
 . -َعَلْيهم السَّالـ  -فلم نتعد طريقة من هبب االقتداء بو من اآلباء واألمهات 

لو مل يتقلد األمر أبو بكر ما تأىل لو عمر، ولو مل يتقلده عمر ما طمع فيو وقال< 
فيو معاوية ومن تبعو من جبابرة بٍت أمية،  ([153])مععثماف، ولو مل يتقلده عثماف ما ط

 ولوال أخذه جبابرة بٍت أمية ما تقلده بنو العباس. 

ر السيلقية: فأما حب يف كتاب حديقة اغبكمة يف شرح التاسع عشر من األخباوقال 
الرفعة فقد ىلك فيو قـو كثَت، واهلل دبا تعملوف بصَت، أمل تسمع إىل قوؿ بعض األنصار يف 
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بن عبادة بسهمُت  ([154])معٌت االفتتاف برفعة الدنيا واغبب لشرفها، وذلك ؼبا قتل سعد
رمي هبما يف الليل، وقد خرج لقضاء حاجتو ليالً، وزعم من زعم أنو ظبع من اعبن قائالً 

 يقوؿ: 

 قتلنا سيد اػبزرج سعد بن عباده 
 رميناه بسهمُت فلم لبط فؤاده  

وروي وكاف سعد قبل مغاضباً أليب بكر فبتنعاً من بيعتو، -فقاؿ يف ذلك بعض األنصار 
عنو أنو قاؿ: ؼبا رأينا قريشًا عدلت باألمر عن أىلو طمعنا فيو يف قصص طواؿ، فقاؿ 

 : -يف ذلك ([155])بعض األنصار

 يقولوف سعداً شّقت اعبن بطنو 
 أنو باؿ قائما وما ذنب سعد

 لئن صربت عن فتنة اؼباؿ أنفس

 أال ردبا حققت فعلك بالعذر  
 ولكن سعداً مل يبايع أبا بكر

 النهي واألمر ([156])ؼبا صربت عن فتنة

 ، وأنو مل يصرب عن فتنة النهي واألمر، وشرؼ الرئاسة. ([157])يف ذلكيعرض بأيب بكر 

: -َعَلْيو السَّالـ  -يف بعض أجوبتو اؼبوجودة خبطو  ([158])]يعٍت اؼبنصور باهلل )ع([وقال 
وىو من الزيدية ويقوؿ: أنا  ([159])وسألت عمن يرضي عن اػبلفاء، ووبسن الظن فيهم

وأرضي عن اؼبشائخ، ما يكوف حكمو، وىل ذبوز الصالة  -َعَلْيو السَّالـ  -أقدـ علياً 
 خلفو ؟ 

اعبواب عنها ألف الزيدية  ([161])أف ىذه مسألة غَت صحيحة فيتوجوالجواب عن ذلك< 
 -بعد زيد بن علي  -َعَلْيهم السَّالـ  -على اغبقيقة ىم اعبارودية، وال يعلم يف األئمة 

، وأكثر ما نقل وصح عن السلف ىو من ليس جبارودي، وأتباعهم كذلك -َعَلْيو السَّالـ 
على تلفيق واجتهاد، وإف كاف الطعن والسب من بعض اعبارودية  -يعٍت التوقف-ما قلنا 

 -ظاىراً، وإمبا ىذا رأي احملصلُت منهم، وإمبا ىذا القوؿ قوؿ بعض اؼبعتزلة يفضلوف علياً 
 من الزيدية. ويرضُّوف عن اؼبشائخ؛ فليس ىذا يطلق على أحد  -َعَلْيو السَّالـ 
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[ من اهلل تبارؾ وتعاىل -َعَلْيو السَّالـ-ألنا نقوؿ: قد صح النص على أمَت اؼبؤمنُت ]
وصحت معصية القـو وظلمهم وتعديهم ألمر اهلل  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم  -ورسولو 

 اؼبعصية والًتضية؛ فما أبعد الشاعُر يف قولو:  ([161])سبحانو، وإف كانت جائزة

 فويل تايل القرآف يف ظلم الليػ
 ػل وطوىب لعابد الوثن  

ومن حالو ما ذكرت ال يعد يف الزيدية رأساً، وإمبا ىذا قوؿ بعض اؼبعتزلة، وصاحب ىذا 
 القوؿ معتزيل ال شيعي وال زيدي. 

]إمبا  -َعَلْيهم السَّالـ  -يف أيب بكر وعمر وعثماف من آبائنا اؼبتأخرين وأجمل من قال 
فنهاية ما ذكر أهنم ال يسبوف، وأف سبهم ال  -َعَلْيو السَّالـ  -[ اؼبؤيد باهلل ([162])ىو

 . -َعَلْيهم السَّالـ  -تصح روايتو عن أحد من السلف الصاحل 

صاحب ىذه  ([163])فأما الًتضية فهذا يوجب القطع على أف معصيتهم صغَتة فإف أوجدنا
اؼبقالة الربىاف على أف معصيتهم صغَتة تابعناه؛ فليس على متبع اغبق غضاضة، ولكنو ال 

 هبد السبيل إىل ذلك أبداً.

، وشاىد اغباؿ لو ادعى ذلك لفضحو؛ ألف ([164])األمةأو عصمتهم وال قائل بذلك من 
طلحة والزبَت من أفاضلهم وقد صح فسقهما باػبروج على إماـ اغبق، وإمبا رويت توبتهما، 

عن  -َعَلْيو السَّالـ  -ة عما أقدموا عليو من اإلمامة وتأخَت علي ومل يرو من الثالثة توب
 مقامو الذي أقامو اهلل سبحانو فيو ورسولو. 

خلف من ذكرت ففي الصالة خالؼ طويل، وقد أجازىا األكثر خلف وأما الصالة 
اؼبخالفُت ما مل يكن خالفهم كفراً؛ فاألمر يف ذلك يهوف، واالحًتاز من الصالة خلف من 

 قوؿ بذلك أوىل. ي

ٍّْ انسَّالو  -ٔيٍ شعسِ   فً يعُى ذنك، قٕنّ:  -َعهَ

 فعّد عن اؼبنازؿ والتصايب 
 ]فيا لك موقفاً ما كاف أسٌت

 وىات لنا حديث غدير خمّ   
 ([165])ولكن مر يف آذاف صّم[
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ـُ معاً علينا ـِ  لقد ماَؿ األنا  كأف خروجنا من خلف رد

 وقولو< 

 أرى الناس من بعد يـو الغدير 
 فلم قدموا شيخ تيم عتيق
 فال تعجنبَّ فإف اػبطوب

 سواسية ليلهم أغدرا  
 ومل أخروا اؽبامشي حيدرا

 ما يُرى أنو ال يُرى تُري

 وقولو< 

 أأرضى أف يكوف أبو حسٍُت 
 ]معاَذ اهلِل ليَس يكوُف ىذا 
 ]إذا مل تغضبوا للدين جهراً 

 رباعياً ويف كفي حسامي  
]   ([166])وؼبا كبتسي جرع الزؤاـِ

]   ([167])ومل ربموا عليو فَمن وباـِ

 وقولو< 

 أيها الطالب ملكاً مل تصب 
 لو وعوا ما قيل يف أرباهبا

 َخربإف فيو اؽبلك فاسأؿ َمْن   
 مل يقلدىا أبو بكر عمر

 وقولو< 

 كم بُت قويل عن أيب عن جده 
 وفىًت يقوؿ حكى لنا أشياخنا

 وأبو أيب فهو النيب اؽبادي  
 ما ذلك اإلسناد من إسنادي

)واغبمد هلل رب العاؼبُت وصلى اهلل على ؿبمد وآلو وسلم وال حوؿ وال قوة إال باهلل 
 .([>:5])العلي العظيم(
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زيادة من نخ )ب، ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: بعد وفاتو.  )(ـ
 

نخ )ب(: أدىل هبا.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب، ج(.  -)( 
 

يف )د(: أحدىم.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: فبا.  )(ـ
 

نخ )ب(: البن.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ب(.  )(ـ
 

يف )ب، ج(: إليو.  )(ـ
 

نخ )ج(: فنكثوا.  )( 
 

نخ )ج(: أىل بيتو.  -)( 
 

نخ )ب(: حبور.  )(ـ
 

نخ )ج(: بو.  -)( 
 

  يف )ب،ج(: لك. )(ـ
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: وفيكم.  ـ)(
 

نخ )ج(: ورود.  -)( 
 

نخ )ج(: نعمهم.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )أ،ج(: اؼبهمات.  )(ـ
 

نخ )ج(: وقاؿ.  )(ـ
 

يف )ب(: وورثتو.  )(ـ
 

يف )ب(: إبالغ.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 



يف )ب(: أف.  )(ـ
 

نخ )أ(: الظن.  )(ـ
 

نخ )ب(: ألهنم.  )(ـ
 

يف )ب(: أىل بيت.  )(ـ
 

نخ )ج(: فاهلل.  )(ـ
 

نخ )ج(: بقوؿ اهلل سبحانو.  -)( 
 

ويكٌت بأيب جعفر.  -َعَلْيهم السَّالـ-ىو اإلماـ الباقر ؿبمد بن علي زين العابدين بن اغبسُت بن علي بن أيب طالب  )(ـ
 

َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو -وأمر جابر أف يقرئو السالـ بقولو  -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم-سنة تسع وطبسُت، ولقب بالباقر، وبشر بو رسوؿ اهلل  -َعَلْيو السَّالـ–ولد 

يتو فأقرئو مٍت السالـ(( فلما رآه جابر اعتنقو وقاؿ لو: جدؾ يقرأ : ))يا جابر إنك ستعيش حىت تدرؾ رجاًل من أوالدي اظبو اظبي يبقر العلم بقرًا، فإذا رأ-َوَسلَّم

عليك السالـ. 
 

وعلمائهم اجملمع على جاللتو وفضلو وعلمو وعلو منزلتو، وأمو ىي فاطمة بنت اغبسن بن علي بن  -َعَلْيهم السَّالـ-من عظماء أىل البيت  -َعَلْيو السَّالـ–وكاف 

والدة اغبسنُت.  أيب طالب، وىو أوؿ من اجتمعت لو
 

-سنة شباف عشرة ومائة، عن ثالث وستُت سنة، ودفن بالبقيع إىل جنب أبيو السجاد، وجده اغبسن بن علي، وجدتو فاطمة بنت رسوؿ اهلل  -َعَلْيو السَّالـ–تويف 

. -َصلَّى اهلل َعَلْيو وآلو َوَسلَّم
 

. تَ َفرَُّقوا{ }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا َوََّل يف )ب(:  )(ـ
 

نخ )ب(: من.  )(ـ
 

يف )ب(: جعلها شورى، و)ج(: جعلها بُت ستة.  )(ـ
 

نخ )ب( ظن: األقل.  )(ـ
 

يف )ب(: الرضبة.  )(ـ
 

نخ )ج(: ما حكى.  )(ـ
 

نخ )ج(: كتاب.  -)( 
 

نخ )ب(: كتبو.  )(ـ
 

يف )ب، ج(: اؼبضلُت عضدًا.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
 

يف )ب(: جحدوا حجة.  )(ـ
 

نخ )ب(: وقاؿ.  )(ـ
 

يف ىامش نخ )ب،ج(: أي اؼبغَتة.  )(ـ
 



زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )أ(: عليهم.  )(ـ
 

ما بُت القوسُت زيادة يف )ب،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  )(ـ
 

نخ )ب(: ؽبم.  )(ـ
 

نخ )ج(: وكيف.  -)( 
 

  َتة من أمرىم.يف )ب(: اػب )(ـ
 

نخ )ج(: الرسوؿ َعَلْيهم السَّالـ.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: كالـ اهلل.  -)( 
 

نخ )ج(: وأكذب رسولو يف قولو.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: وكما قاؿ سبحانو .  -)( 
 

نخ )ب(: حجتها.  )(ـ
 

نخ )ب(: لنفسها.  )(ـ
 

نخ )ج(: فإف قيل.  )(ـ
 

نخ )ب(: إهنم.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: عن أب.  )(ـ
 

يف )ب(: العلم.  )(ـ
 

زيادة من )أ،ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

يف )د(: كاف علمو.  )(ـ
 

نخ )ج(: على غَته.  -)( 
 

زيادة من نخ )ب،ج(.  )(ـ
 



نخ )ج(: وال نص.  -)( 
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

يف )ب، ج(: مًتوؾ.  )(ـ
 

نخ )ج(: الشرؾ.  -)( 
 

نخ )أ، ب(: من مكافأتو.  -)( 
 

نخ )أ، ب(: فبا سيكوف.  -)( 
 

زيادة من )أ، ج(.  )(ـ
 

زيادة من )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج( : على من سواىم .  -)( 
 

نخ )ب(: من.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: اآلية.  )(ـ
 

نخ )ج(: كل.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: بإتباعهم أمر. )(ـ
 

نخ )ب(: عصر.  )(ـ
 

نخ )أ(: وعلة وبكم ، ونخ )ب(: وعليو وبكم.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ(.  -)( 
 

نخ )ب(: عندىا.  )(ـ
 

من قصيدتو  -َعَلْيهم السَّالـ-اؼبشهور أف ىذه األبيات من قصيدة اإلماـ اؼبنتصر لدين اهلل ؿبمد بن اإلماـ اؼبختار القاسم بن اإلماـ الناصر أضبد بن اؽبادي  )(ـ

اؼبشهورة اليت مطلعها: 
 

  عالـ اللـو يا سلمى عالما
 

 عداؾ اللـو فاّطرحي اؼبالما
 

 

زيادة من نخ )أ،ب(.  )(ـ
 

يف )ب(: وذرية علي أمَت اؼبؤمنُت.  )(ـ
 

يف )ب(: والناس.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  -)( 
 



يف )ب(: من األمم قبلهم.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: اعبواب.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

نخ )ج(: كالعادي.  -)( 
 

نخ )ج(: دبا ال يستأمن.  -)( 
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

نخ )ج(: ىاىنا .  -)( 
 

نخ )أ، ب(: فيا أيها.  -)( 
 

نخ )أ، ب(: النجاة.  -)( 
 

يف )ب(: آؿ ؿبمد نبيهم.  )(ـ
 

يف )ب، ج(: على.  )(ـ
 

يف )ب(: اػبلق.  )(ـ
 

نخ )ج(: للبس.  -)( 
 

يف )ب(: إماـ زمانو.  )(ـ
 

نخ )ج(: وقوؿ أيب الفتح.  -)( 
 

. نخ )أ(: للمسلمُت )(ـ
 

نخ )ب(: وال ىي.  )(ـ
 

نخ )أ(: كرامات.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: عليو الصالة والسالـ.  )(ـ
 

زيادة من نخ )ب(.  )(ـ
 

نخ )ج(: خالؼ.  -)( 
 

نخ )ج(: ال أف .  -)( 
 

نخ )أ(: رسوؿ اهلل.  )(ـ
 

نخ )ب،ج(: قلنا.  )(ـ
 



نخ )ب،ج(: وأنكره.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ(.  )(ـ
 

نخ )ب(: ظبوا أنفسهم.  )(ـ
 

زيادة من )ب(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ،ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: فانظر.  )(ـ
 

نخ )ج(: رسوؿ اهلل.  -)( 
 

يف )ب(: ينفوف شبو.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  -)( 
 

يف )ب(: وعقبهم.  )(ـ
 

.  -لَّى اهلل َعَلْيِو وآلو َوَسلَّمصَ -نخ )أ، ج(: من أىل بيتو  )(ـ
 

يف )ب(: واقتبس العلم بزعمو من غَتىم.  )(ـ
 

نخ )ج(: واقتبس.  -)( 
 

يف )ب(: مشارؾ.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ج(.  -)( 
 

نخ )ج(: قلنا.  -)( 
 

نخ )ج(: فخالفوا.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ، ج(.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  -)( 
 

وىل. نخ )ج(: أ -)( 
 

يف )ب(: صلى اهلل عليهم أصبعُت.  )(ـ
 

نخ )أ، ب(: يف اػبالفة.  -)( 
 

نخ )ب، ج(: اػبلق.  )(ـ
 

يف )ب(: من حبور.  )(ـ
 

يف )ب(: من سًتة.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  -)( 
 

يف )ب(: ؽبم اؼبسار.  )(ـ
 



نخ )ج(: تطمع.  -)( 
 

ليلة العقبة، وكاف سعد بن عبادة بن ُدليم اػبزرجي سيد اػبزرج صاحب راية األنصار يف اؼبشاىد كلها، وشهد بدرًا، وقيل مل يشهدىا، وىو من نقباء األنصار  )( ـ

، ومل يرجع إليها حىت قتل سنة إحدى يسمى الكامل لكمالو يف أشياء كثَتة كالرمي وغَته، وكاف كثَت الصدقات واعبود، وزبلف عن بيعة أيب بكر، وخرج من اؼبدينة

عشرة يف خالفة أيب بكر، ويف قتلو ما يقوؿ حساف بن ثابت: 
 

 يقولوف سعداً شّقت اعبّن بطَنو 

 وما ذنب سعد أنو باؿ قائماً 

 ألف َسِلَمْت من فتنة اؼباؿ أنفسٌ 

 فيا عجبا للجن تقتل مسلمًا 

 
 

 أال ردبا حققت أمرؾ بالعذِر 

 ع أبا بكِر ولكن سعداً مل يباي

 ؼبا سلمت من فتنة النهي واألمرِ 

 على غَت ذنب مث ترثيو بالشعرِ 
ين من أعماؿ دمشق سنة وروي يف قتلو: أف وايل الشاـ جعل لو كمينًا؛ فلما خرج إىل الصحراء قتلو ذلك الكمُت، بسبب زبّلفو عن البيعة ، وروي أنو ُقتل حبّوار   

.1، حاشية شرح األزىار ج-خ  -، الطبقات 85ص 3، لوامع األنوار ج292ص 1اب ، انظر : شرح هنج البالغة جىػ( تقريباً يف خالفة عمر بن اػبط15)
 

ىو حساف بن ثابت األنصاري.  )(ـ
 

يف )ب(: عن لذة.  )(ـ
 

يف )ب(: وقاؿ أنو.  )(ـ
 

ىذه زيادة غَت موجودة يف األصل لتوضيح الكالـ.  -)( 
 

نخ )ج(: هبم .  -)( 
 

نخ )أ، ب(: فيوجو.  -)( 
 

نخ )ب(: وإف كاف جائز الًتضية واؼبعصية.  )(ـ
 

زيادة من نخ )أ، ج(.  )(ـ
 

يف )ب(: وجد.  )(ـ
 

نخ )ج(: األئمة.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  -)( 
 

زيادة من نخ )أ، ب(.  -)( 
 

زيادة من نخ )ج(.  -)( 
 

يف ذكر بعض ما اختلف فيو أىل علم الكالـ من األقواؿ  -َعَلْيهم السَّالـ-نخ )ب(: ًب اؼبنتزع األوؿ حبمد اهلل، ويتلوه الثاين بعوف اهلل تعاىل من أقواؿ األئمة  -)(

. -َعَلْيو السَّالـ-يف الذوات والصفات واألحكاـ، من تصنيفو 
 

رب العاؼبُت وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم .  ونخ )ج(: ًب ذلك حبمد اهلل ومنو ، واغبمد هلل
 

 


